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MATERNAL III 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Esta semana nos encontraremos novamente, na quinta-feira, às 17h. 

Mas teremos também um encontro especial para comemorarmos o 

THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Então tomem nota para os 

não se esquecerem dos dias e horários: 

 

Quarta-feira:  

Encontro de Thanksgiving Day às 17h 

com participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

 

Quinta-feira:  

Encontro com as regentes às 17h 

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam 

atentos às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

fim do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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CONCEITOS MATEMÁTICOS 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Fixando os conceitos De frente X De costas 

 

Material necessário: 

✓ Tinta guache 

 

Justificativa: 

Desde o nascimento, a criança está imersa em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. É na aprendizagem de 

conceitos matemáticos que as crianças desenvolvem diversas noções 

importantes para seu desenvolvimento, a fim de se tornarem autônomas, 

capazes de pensar e resolver problemas. 

 

Objetivos:  

✓ Conhecer um novo conceito matemático; 

✓ Desenvolver coordenação motora. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje continuaremos estudando os conceitos matemáticos DE FRENTE X 

DE COSTAS. 

Antes de iniciarmos a atividade, assista o vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/o06gjVK-aZk 

 

Agora preste muita atenção: 

Na atividade abaixo, você verá um gatinho de frente e outro de costas. 

Utilizando o seu dedinho, pinte, com tinta guache, o gatinho que está de frente.  

 

Complementação: 

Vamos assistir a mais alguns vídeos divertidos? 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8Z1mrajEZNI 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=6V6BEzyXaBs 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=bjOer7uwnrU&t=10s 
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TRABALHANDO O CONCEITO MATEMÁTICO: DE FRENTE/DE COSTAS 

 

UTILIZANDO O SEU DEDINHO, PINTE O GATINHO QUE ESTÁ DE FRENTE. 
 

     

 

NOME: _______________________________________ 
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INFORMÁTICA 
Professora: Marianna Panisset 

 
Atividade: Cores divertidas   

 
Justificativa: 

A internet faz parte de nossas vidas e há muita coisa boa a ser aprendida com 

ela. Podemos adequar seu uso a qualquer atividade e/ou momento de nossa vida.  

Hoje vamos usar nossos conhecimentos e equipamentos para reforçar as 

cores já estudadas. 

 

Objetivos:  

✓ Oferecer um momento divertido; 

✓ Exercitar a coordenação motora; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Trabalhar as cores. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança! Assista ao vídeo explicativo da tia Marianna, disponível em: 

https://youtu.be/It260AUjZbM 
 

Preste muita atenção e veja a cor que irá aparecer. Estoure os balões 
clicando neles. Acesse o link disponível abaixo para realizar a atividade.  

 
Link para a atividade: https://educajogos.com.br/jogos-educativos/cordenacao-
motora/estourando-baloes-de-festa/ 
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https://educajogos.com.br/jogos-educativos/cordenacao-motora/estourando-baloes-de-festa/

